4. zasedání ZO Tvrdonice 18.02.2019

Výpis usnesení ze 4. zasedání
Zastupitelstva obce Tvrdonice
ze dne 18.02.2019
Informace podle § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v
platném znění, byla na úřední desce Obecního úřadu Tvrdonice zveřejněna v souladu se
zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 11.02.2019 do 19.02.2019. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Přítomni ZO: MUDr. Lenka Čapková, Ing. Petr Janulík, Milan Maška, Jiří Balga, Ing.
Dagmar Pavlíková Nešporová, Ing. Zdeněk Tesařík, Ing. Leoš Doskočil, Aleš Hrnčíř,
Milan Trecha, Ing. Petr Čech, Soňa Krásná, Jiří Hasil, Marek Hunkař, Josef Gál
Omluveni ZO: Dalibor Adámek
Přítomno bylo 14 členů zastupitelstva (příloha č. 1), takže zastupitelstvo bylo
usnášeníschopné ( dle § 92 odst. 3 zákona o obcích).
Počet přítomných občanů: 20
Bod č. 1 - Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce
Ing. Zdeňkem Tesaříkem (dále jako „předsedající“), který seznámil přítomné
s programem zasedání (příloha č. 2) v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
Návrh usnesení č. 43:
Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje následující program zasedání:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba zapisovatelky
4. Podání žádosti o dotaci „Dětské, dopravní a workoutové hřiště v obci Tvrdonice“
5 Podání žádosti o dotaci „Rekonstrukce komunikace ve Tvrdonicích-Vinohradní“
6. Program rozvoje obce Tvrdonice na období 2019-2025
7. Veřejnoprávní smlouva – Český zahrádkářský svaz, Fotbalový klub mládeže
Podluží, TJ Sokol Tvrdonice, Římskokatolická farnost Tvrdonice, Slovácký
podlužácký krůžek v Tvrdonicích, Moravský rybářský svaz
8. Kupní smlouva části pozemku KN p.č. 3058/1, dle GP nově zaměřeno jako pozemek
KN p.č. 3058/134 o výměře 21m2 v k.ú. Tvrdonice
Hlasování č. 1
Usnesení č. 43 bylo schváleno.

pro 14 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 2 – Volba ověřovatelů zápisů
Návrh usnesení č. 44:
Zastupitelstvo obce Tvrdonice určuje ověřovatelem zápisu Milana Trechu a Ing. Petra
Janulíka.
Hlasování č. 2
pro 14 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 44 bylo schváleno.
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Bod.č. 3 – Volba zapisovatelky
Návrh usnesení č. 45:
Zastupitelstvo obce Tvrdonice určuje zapisovatele zápisu Janu Vlašicovou.
Hlasování č. 3
pro 14 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 45 bylo schváleno.
Bod č. 4 – Podání žádosti o dotaci „Dětské, dopravní a workoutové hřiště v obci
Tvrdonice“ (viz příloha č. 3)
Návrh usnesení č. 46:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na MMR, dotační titul
„117D8210H- Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku “
z podprogramu 117D8210 Podpora obnovy venkova a to konkrétně na akci: „Dětské,
dopravní a workoutové hřiště v obci Tvrdonice.“
Hlasování č. 4
pro 14 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 46 bylo schváleno.
Bod č. 5 – Podání žádosti o dotaci „Rekonstrukce komunikace ve TvrdonicíchVinohradní“
Návrh usnesení č. 47:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na MMR, dotační titul
„117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací“ z podprogramu 117D8210
Podpora obnovy venkova a to konkrétně na akci: „Rekonstrukce komunikace ve
Tvrdonicích - ul. Vinohradní.“
Hlasování č. 5
pro 14 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 47 bylo schváleno.
Bod č. 6 – Program rozvoje obce Tvrdonice na období 2019-2025 (viz příloha č. 4)
Návrh usnesení č. 48:
Zastupitelstvo obce schvaluje „Program rozvoje obce Tvrdonice na období 2019-2025“
v předloženém znění.
Hlasování č. 6
pro 14 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 48 bylo schváleno.
Bod č. 7 – Veřejnoprávní smlouva – Český zahrádkářský svaz, Fotbalový klub
mládeže Podluží, TJ Sokol Tvrdonice, Římskokatolická farnost Tvrdonice,
Slovácký podlužácký krůžek v Tvrdonicích, Moravský rybářský svaz (viz přílohy
č. 5).
Návrh usnesení č. 49:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce Tvrdonice pro rok 2019 s „ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ, Z.S.
TVRDONICE“, se sídlem Družstevní 759/26, 691 53 Tvrdonice, IČO 65804945, ve výši
140.000,-Kč v předloženém znění.
Hlasování č. 7
pro 14 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 49 bylo schváleno.
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Návrh usnesení č. 50:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce Tvrdonice pro rok 2019 s „FOTBALOVÝ KLUB MLÁDEŽE PODLUŽÍ
Z.S.“, se sídlem Kostice 724, 691 52 Kostice, IČO 03935612, ve výši 216.000,-Kč
v předloženém znění.
Hlasování č. 8
pro 14 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 50 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 51:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce Tvrdonice pro rok 2019 s „TJ SOKOL TVRDONICE Z.S.“, se sídlem
Kůt 708/2, 691 53 Tvrdonice, IČO 46215123, ve výši 1.475.000,-Kč v předloženém
znění.
Hlasování č. 9
pro 14 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 51 bylo schváleno.
Návrh usnesení č.52:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce Tvrdonice pro rok 2019 s „ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
TVRDONICE“, se sídlem Nová 506/2, 691 53 Tvrdonice, IČO 64520081, ve výši
150.000,-Kč v předloženém znění.
Hlasování č. 10
pro 14 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 52 bylo schváleno.
Návrh usnesení č.53:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce Tvrdonice pro rok 2019 s „SLOVÁCKÝ PODLUŽÁCKÝ KRŮŽEK
V TVRDONICÍCH“, 691 53 Tvrdonice, IČO 70860246, ve výši 160.000,-Kč
v předloženém znění.
Hlasování č. 11
pro 14 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 53 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 54:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce Tvrdonice pro rok 2019 s „MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, Z.S.
POBOČNÝ SPOLEK TVRDONICE“, se sídlem Rybáře 776/26, 691 53 Tvrdonice,
IČO 70947058, ve výši 185.000,-Kč v předloženém znění.
Hlasování č. 12
pro 14 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 54 bylo schváleno.
Bod č. 8 – Kupní smlouva části pozemku KN p.č. 3058/1, dle GP nově zaměřeno
jako pozemek KN p.č. 3058/134 o výměře 21m2 v k.ú. Tvrdonice (viz příloha č. 7)
Návrh usnesení č. 55:
ZO Tvrdonice prodává pozemek p.č. 3058/134 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře
21 m2, který vznikl oddělením z pozemku p.č. 3058/1 ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 33586 m2, ležícím v k.ú. Tvrdonice, evidovaným na LV č. 10001
u Katastrálního úřadu pro JM kraj, Katastrální pracoviště Břeclav, paní XXX za kupní
cenu XXX a schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej tohoto pozemku v předloženém
znění.
Hlasování č. 13
pro 14 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 55 bylo schváleno.
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Různé:
-Územní plán:
Předsedající seznámil přítomné s tím, že se bude muset znovu upravovat územní plán
obce. Žádá, aby zastupitelé, ale i občané předložili návrhy na úpravu, případně změnu
územního plánu. Asi v květnu se vše začne projednávat a potrvá to minimálně půl roku
až rok. Už nyní obec eviduje připomínky, aby byla pro stavby RD vyčleněna část
pozemků směrem k Tabulím, kde jsou vinohrady. O úpravách a změnách nerozhoduje
pouze obec, ale i územní plánování. Protože jsme v poddolovaném území, tak zde
rozhodují i instituce, které mají ve státním zájmu zachovávat a kontrolovat, aby se obec
nerozrůstala směrem ven, ale aby k zástavbě využila prvotně volná místa v obci.
Apeluje proto i na občany, aby se podívali do územního plánu, jestli mají pozemek
zakreslený tak, jak potřebují. Pokud by chtěli na svém pozemku stavět například garáž a
nebylo by to vyznačeno v územním plánu, tak ji stavět nesmí. Je přesně dané, která
územní se v obci musí nejdříve zastavět a která později. To si obec sama neurčila, je to
dané. Územní plán by měl být vyvěšen na našich webových stránkách a s určitostí je
plán vyvěšen na stránkách Městského úřadu v Břeclavi, odbor územního plánování.
Ještě jednou předsedající oslovil přítomné, aby občané přinesli své návrhy na obecní
úřad. Obec se snaží i o zřízení cyklostezek, a to směrem na Kostice a k Jižní Moravě.
-Oprava vozovek, oprava chodníků:
Protože se tato problematika objevovala i v anketě, předsedající si myslí, že až v tak
špatném stavu nejsou. Rád by podotkl, že silnice od kostela k motorestu není obecní, je
ve správě Jihomoravského kraje. Taktéž silnice do Rybář. Obec vyvolala již před
několika lety jednání, nyní je zpracováván projekt. Posuzovala jej i rada obce. Protože
silnice k motorestu slouží jako obchvat Břeclavi, obec se snaží prosadit, aby byla
zachována minimálně ve stejné šíři jako doposud. Nesouhlasí s tím, aby byla
naprojektována užší. Předsedající doufá, že se to podaří naprojektovat a schválit
v letošním roce. V příštím roce by mohlo být vyřízeno stavební povolení a poté záleží
už na Jihomoravském kraji, jestli vyčlení finanční prostředky.
-XXX – pokud se bude opravovat tato silnice, jestli by se mohla rovnou vybudovat i
cyklostezka nebo pruh pro cyklisty.
-předsedající- toto jim už obec navrhovala. Oni to určitě řešit nebudou. Toto si musí
obec sama navrhnout do změny územního plánu a poté sama řešit. Obec bude ráda,
když Jihomoravský kraj dá souhlas vést cyklostezku na jejich pozemku směrem ke
škole.
Obec také dávala připomínku na opravu horní hráze z Lanžhota do Moravské Nové Vsi,
aby zde byl vybudován asfaltový povrch. Bohužel není o toto zájem, obec by si jej
musela zbudovat na své náklady.
-XXX – nešlo by to zbudovat pod hrází?
-předsedající – tam jsou zase pozemky Povodí Moravy a navíc ještě pozemky
nevyřešené ze slovenské strany.
Protože nikdo neměl dalších dotazů, předsedající poděkoval a zasedání v 18:41 hod.
ukončil.
Zápis byl vyhotoven dne 24.02.2019
…………………………
Ing. Zdeněk Tesařík, starosta obce
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